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 Tartu on Emajõe linn ja jõgi peab olema integreeritud linnaruumi.  

 Klassitsistlik Tartu kesklinn võiks säilitada selge kvartaalse koe, 

vastandina turuhoonest itta jäävale maa-alale. 

 Linna tihendamine, ruumiline nidusus, on vältimatu eeltingimus 

linnaelu elavdamisele ja 21. sajandi urbaansuse tekkimisele. 

 Ruumilises plaanis koosneb endine “Holmi saar” kahest suuremast 

perimetraalsest kvartalist, mida toetavad Raatuse tänava äärne 

pargilik pikk hoonemaht ja väljakut flankeeriv, omaette krundil 

paiknev väiksem saras. Kvartalite suurus tuleneb tähtsuselt 

sekundaarsest, kuid siiski olulisest parkimisfunktsioonist, mis ei saa 

olla mahult liiga suur ega liiga väike.  

 Põhilised hoonemahud on 6-kordsed. Kvartalite nurkades on veidi 

kergitatud hooneotsad, mis püüavad toetada sildade dünaamikat ja 

rõhutada Narva mnt. äärse väljaku tähtsust, luues nõnda veidi 

võimalusterohkema ja mitmekesisema linnapildi. 

 “Ülejõe linnaosa” peab olema tihe ja sisemise salapäraga. Tänavad 

on teadlikult kitsad ja mõeldud autodele koos märgiga “hooviala”. 

Morfoloogilise mitmekesisuse loovad kaarduv jõefront, langevad 

trepistikud, kvadraatne väljak, kitsad tänavad ja erineva kõrgusega 

hoonemahud. Kultuurilise ja ruumilise mitmekesisuse huvides on 

säilitatud ka kunagine Kaunase restoran, nüüdne Atlantis. 
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FUNKTSIONAALNE 
LÄHENEMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eesmärgiks peaks olema võimalikult mitmekesiste funktsioonide olemasolu. 

On ainult tervitatav, kui riik investeeriks Holmi kvartalisse, aidates nii 

arengut kindlustada ja kiirendada. Kuid ka “riigimaja” saab sisaldada endas 

nii erinevaid kultuurifunktsioone kui ka alumistel tasanditel ärilisi 

ettevõtmisi. Eraldi läbimõtlemist vajab suuremate saalide vajadus koos 

suurema rahvahulga liikumisega. Kui riik vajab suuremat ja terviklikku 

hoonet (20 000m²), ehitatakse see ühekorraga, kui seda ei ole vaja, võimaldab 

perimetraalne lahendus ehitada väiksemate üksuste (väikeste kruntide) kaupa, 

arvestades ainult tõsiasja, et parkimistasandeid on mõistlik ja võimalik 

ehitada ikka korraga, kogu hoone alla. “Riigimaja” väljakuäärne, põhjapoolne 

hooneosa saaks väga hästi sisaldada ka kortereid.  

Korterid oleksid ka Atlantise kvartali põhifunktsiooniks. Võimalusega, et 

Narva mnt poolne osa saaks edukalt sisaldada ka hotelli, mille ettesõidud 

võiksid paikneda väljakul ja hotell omaks esinduslikku peafassaadi. Kogu 

alumine, esimene korrus, peaks sisaldama väljaüüritavaid kaubanduspindu. 

(vt, ülemine skeem).  Atlantis koos oma jõe kohale küünitava mahuga  jäägu 

söögi-, konverentside- ja meelelahutuskohaks. 

Raatuse tänava võimsa puuderivi tagant paistab 2-3 kordne klaasist, pooleldi 

läbipaistev, ühiskondlike funktsioone sisaldav ehitis, mis oma erilise 

arhitektoonikaga (mis vajaks alles tegelikku väljatöötamist) pehmendab 

üleminekut pargilt suurtele majadele ja mille saaksid oma käsutusse nii 

vanurid kui ka lapsed, nii söögikohad kui ka väikesed spordisaalid.  

Tegevust 24 X 7.  
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HALJASTUS 

 
 

Vastavalt linna soovidele on säilitatud piki tänavaid kulgevad alleed. 

Jõeäärne haljastus võiks oluliselt täieneda…moodustades koos veega ühtse 

looduspargi. Alles jääksid üksikud suured puud ja all veepiiril kasvavad 

pajud.  Jaapani kirsipuud on mõistlik nihutada (talvel, koos külmunud 

pinnasega) ühtsesse rivvi kaldapealsel ja täiendada rivi kirsipuudega kuni 

Võidu sillani. Haljasalal paiknev 100 000-tartlase monument saab uue ja 

vaadeldavama koha trepiastmete vahel, võimaldades lähedalolijail mõtiskleda 

suuremate numbrite üle… Väljakule oleks vaja Holmi tänava sihil 

silmapaistvat atraktorit, olgu see või kaasaegne skulptuur (DH võiks ka 

Emajõest leida vaaraode iidset kulda). Väljaku haljastuslik lahendus vajaks 

eraldi projekteerimist.  Holmi tänav (laius 12m) peaks olema palistatud 

väiksemat sorti puudega, mis ei takistaks jalakäijate, jalgrataste ja autode 

koosliiklemist. Inventaarse  haljastusega võib varustada garaazi 

katusepealseid mõlema kvartali sisemuses ja Holmi tn äärset 3.-korruse 

katuseterrassi (maketis tumepunane).  

 

 

 

PARKIMINE 

 
Kogu Holmi kvartali tänavatel ei pargita, välja arvatud bussikohad nn 

hotelliesisel, turistide peale- ja mahapanekuks. Parklatesse sõidud toimuksid 

Holmi tänavalt. Parkimiskohtade arv on Atlantise kvartalis esimesel korrusel 

paiknevas parkimismajas ca 150 ja riigimaja kvartalis esimesel ja 

keldrikorruse tasandil paiknevas parkimismajas ca 240. Riigimaja parklas on 
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kaks tasandit. Vajadusel ja soovi korral saab ka Atlantise kvartalisse 

kavandada lisaks keldrikorruse parkla, millega lisanduks ca 150 

parkimiskohta. Kuidas saaks parkimist lahendada Narva maanteel, jääb 

väljapoole projekti ulatust.  

 

 

KRUNTIDE 
MOODUSTAMINE 

 

Olemasolevaid krunte tuleb kohendada vastavalt linnaehituslikule kavale. On 

tõenäoliselt mõistlik anda riigile kuuluv maa linna hallata ning sellest 

moodustuks kogu ala tänavate ja teede struktuur (puiestee/pargialad, 

kaldapealne, väljak) ehk teisisõnu avalik ruum. Riigihoone ehituseks on 

võimalik moodustada terviklik, riigile jääv krunt, mis tähendaks 

nurgapealsele eravaldusele asenduskrundi leidmist väljakupoolses küljes 

(ristiga krundid). Nii on näidatud ka krundijaotusplaanis. 

Atlantise kvartalis on mõistlik liita erakrundid, et saavutada parem 

parkimislahendus. See ei tähenda ühe suure hoone ehitamist, tänavafront võib 

jaguneda ka ühe trepikojaga elamuteks koos alumise nn retail-pinnaga. 

Terviklikuma linnaehitusliku lahenduse saamiseks peaks eraomanikel olema 

võimalus osta juurde väikesi külgmisi kilde riigimaast (skeemil tumedad).  

Kokkuvõtteks: juhuslik krundistruktuur võiks korrastuda mingi kindla 

linnaehitusliku/ruumilise idée alusel.  

Hoonestamine on võimalik etapiviisiliselt. 

 

 

LIIKLUS 

 
Ala ümbritsevad ja teda läbivad põhiliselt jala-  ja jalgratastel liikujatele 
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mõeldud teed. Nende täpsem jagamine ja läbilahendamine olgu järgmiste 

etappide tööks. Lisatud on uus kergliiklusele mõeldud sale kaarsild, mis 

võimaldab seda ületada ka jalgratta sadulast maha tulemata.  

Autod ja bussid käituvad kvartalis kui hoovialal (20 km/h). Hoonete 

ettesõidud ja teenindamine on lahendatud eelistatavalt kas läbi 

parkimistasandi, või välisperimeetril, tänavate kaudu. Sarnaselt on 

organiseeritud prügivedu ja koristamine. Linnaliikluses olulisi muudatusi ei 

tule, bussid peatuvad ikka vanal kohal , bussipeatus muutub atraktiivsemaks 

tänu “pargipaviljonile” ja väljakule. Autode sisse- ja väljasõit kvartalisse on 

ristmikest kaugel ja ühe koha peal. 

 

Ülelinnalist tähelepanu vajaksid ülekäigud Narva maanteest.  

 

 

 

AJALUGU Holmi kvartali ajaloost on palju juttu, kuid jäigad muinsuskaitse nõuded 

puuduvad. Soovitav on taastada Holmi tänav, mis on ka käesoleva projekti 

oluline osa koos jalakäijate uue sillaga. Säilitada võiks ka 60-aastate Eesti 

tipparhitektuuri (Atlantis), mis koos puiesteedega moodustaks sõjajärgse 

ajastu reministsentsi. Selle hoone iseloomulikud külgaknad jääksid 

vaadeldavaks tänu allalaskuvale trepistikule.  

Linnaelu seisukohalt oleks oluline taastada jõeäärse ala linnalik melu koos 

erilise haljastuse ja jõkke ulatuvate terrassidega, mida toetaksid publikule 

avatud esimese korruse äripinnad. 

   

 

 

 

 
 
TEHNILISED NÄITAJAD: 
 

 

 
Kogu käsitletav ala  
pindala     27 643 m ² 
täisehituse %          57 % 
FAR (floor area ratio)        2,0   
 koos garaažide pinnaga      2,4 
 

 

 

 -1k 1k

1 1612 1612 100 2  -  -  - 1114 1114 2228 1,4

2 8270 8270 100  6/7/8 147 4141 3013 4794 3413 5119 4879 4879 1904 461 28462 3,4

3 5045 5045 100  6/7/8 243 5045 2392 2118 3473 3643 3193 3600 3600 669 362 20658 4,1

4 897 897 100 6 pos 3 897  723 723 275 660 660 660 3701 4,1

5 1487    -  -  -   

6 10332    -  -  -   

kokku 27643 15824 390 5942 6533 55049
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